
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA FLORICA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bilantului contabil și  a  contului de 

profit si pierderi pe anul 2019 al  Societatii  ECO SERVICIUL SALUBRIZARE  
FLORICA S.R.L. 

 
Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având in vedere: 

-referatul de aprobare al  primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău . 
           -raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului 
contabilitate si achiziţii publice  ; 
           -avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 
           -adresa Societatii SC ECO SERVICIUL SALUBRIZARE  FLORICA S.R.L. ; 
         -prevederile Hotararii Consiliului Local Florica nr 48/28.12.2018 privind 
infiintarea Societatii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE  FLORICA S.R.L. 
          -prevederile Hotararii Consiliului Local Florica nr. 12/29.03.2019 privind 
incredintarea  gestiunii serviciului de salubrizare al UAT Florica pentru unele activitati  
ale acestuia  prin atribuirea directa a contractului  de delegare a gestiunii; 

-prevederile art.194 , alin.(1), lit. a) din Legea nr.31/1990 privind 
societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

-prevederile art.1, a1in.(1), alin.(2) și art. 27, alin.(1), alin.(2) și art.28, 
alin.(1) din Legea contabilității nr.82/199l, cu modificările și completările 
ulterioare;  

În temeiul art.129 alin. 1)  si alin.2 ) lit. a) si art. 196 alin.1 lit (a) din din 
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
  

H O T Ă R Â Ş T E : 
 

Art.1.  Se aproba Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2019 al 
societatii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE  FLORICA S.R.L. in forma si continutul 
prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul 
Comunei Florica, Judetul Buzau si contabilul Societatii ECO SERVICIUL 
SALUBRIZARE  FLORICA S.R.L. 

 ART. 3 Secretarul comunei va comunica celor in drept prezenta hotărâre. 
 

                 Presedinte de sedinţă, 
                        Consilier local ,                                                            Contrasemnează 
                       Nicolescu Elena                                      Secretar general delegat al comunei   
                                                                                              Lupu Marcelica Adriana 
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 Florica 24.04.2020  
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 24.04.2020 
cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ,cu un numar de 7 
voturi pentru ,0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total de 8 consilieri in functie si 7 consilieri 
prezenti la sedinta 
 

 


